Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 278/2/2021
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 23.04.2021 r.

Biała Piska, dn. 23.04.2021 r.
znak sprawy:
Or.ZO.271.6.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ
SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY BIAŁA PISKA
Burmistrz Białej Piskiej ogłasza przetarg w trybie pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składnika
majątku ruchomego – samochodu pożarniczego STAR 244 o numerze rejestracyjnym SUA 470V
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Biała Piska
ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
tel. 87 42 41 360, 519 874 010
fax. 87 42 41 351
adres strony internetowej: www.bip.bialapiska.pl
adres poczty elektronicznej: um@bialapiska.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza
25, 12-230 Biała Piska pokój nr 18.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 13:10 – część jawna przetargu.
Ocena ofert stanowiąca część niejawną przetargu odbędzie się w ciągu 7 dni od otwarcia ofert.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Ww. samochód pożarniczy można obejrzeć w miejscowości Skarżyn po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Podinspektorem Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Panią Kamilą Grala po numerem tel. 519 874 010:
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:00 do 15:00,
 środa od 8:30 do 16:30.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej pok. nr 11 lub pod
numerem tel. 87 42 41 360.
4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
Przedmiotem sprzedaży składnika majątku ruchomego jest samochód pożarniczy marki STAR 244
o numerze rejestracyjnym SUA 470V i przebiegu kilometrów: 39 390 km o numerze identyfikacyjnym
pojazdu: P24409287 stanowiący własność Gminy Biała Piska.
Wyposażenie:
 Silnik R-6, typ silnika – S 359;
 Pojemność silnika 6 842,00 cm3, 110 kW;
 Masa całkowita 10 170 kg;
 Ładowność 5 080 kg;
 Liczba miejsc – 6;
 Zbiornik na wodę o pojemności 2000 litrów;
 Komory z regałami na sprzęt gaśniczy;
 Dowód rejestracyjny;
 Potwierdzenie zawarcia polisy OC;
 Przegląd techniczny pojazdu ważny do 11 lutego 2022 roku.
Data przyjęcia na stan urzędu - 01.01.1984 r.
5. Wysokość wadium oraz formę i termin jego wniesienia:
Przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
samochodu pożarniczego, co stanowi 800,00 zł (słownie złotych: osiemset złotych zł 00/100). Wadium
należy wnieść przelewem bądź wpłatą gotówkową na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 przed terminem złożenia ofert z dopiskiem ,,Wadium na sprzedaż
składnika majątku ruchomego – samochód pożarniczy”.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży
samochodu pożarniczego. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg
publiczny, uchyli się od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto nie później niż przed
upływem 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Cena wywoławcza: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).
7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą/kurierem,
na kopercie (koperta winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną,
ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:
Oferta na: „Sprzedaż składnika majątku ruchomego - samochód pożarniczy STAR 244 o numerze
rejestracyjnym SUA 470V”.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 13:00.
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, a nie data jej
wysłania przesyłką pocztową lub kurierem.
Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Oferta z najwyższą zaproponowaną ceną, zostaje uznana za najkorzystniejszą.
8. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
Oferta winna zawierać:
1) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży zbędnego składnika majątku
ruchomego,
2) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego
przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z zapoznania się ze stanem tego składnika stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży
zbędnego składnika majątku ruchomego,
3) Zaparafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia o sprzedaży zbędnego składnika
majątku ruchomego,
4) Potwierdzenie wpłaty wadium.
Oferta zostanie odrzucona jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwy sposób oraz
przez oferenta, który nie wniósł wadium.
Ponadto oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera danych i dokumentów określonych w Ogłoszeniu
o sprzedaży składnika majątku ruchomego Gminy Biała Piska lub są one niekompletne, nieczytelne lub
budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
9. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika majątku ruchomego.
Umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania. Nabywca,
który wygrał przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium
w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania o wyborze jego oferty na konto Urzędu Miejskiego
w Białej Piskiej nr 39 9364 0000 2007 0003 0316 0001.
Wydanie samochodu pożarniczego nabywcy nastąpi protokołem przekazania niezwłocznie po podpisaniu
umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
10. Informacje dodatkowe:
Burmistrz Białej Piskiej zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez
podania przyczyny.
Sprzedaż nie może nastąpić po cenie niższej od ceny wywoławczej ponadto w przypadku gdy uczestnicy
przetargu zaoferowali taką samą cenę, jednostce przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert
dodatkowych.
Sprzedaż samochodu pożarniczego nie podlega podatkowi VAT.
W załączeniu:
 formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
 oświadczenie oferenta stanowiący załącznik nr 2,
 projekt umowy stanowiący załącznik nr 3,
 klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 4,
 Zdjęcia szt. 8 – stanowiące załącznik nr 5.
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składnika majątku ruchomego Gminy Biała Piska zamieszczono na
BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz wywieszono na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Burmistrz
/-/ Beata Sokołowska

